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المعنيةةا دةةةدالم المعل اةةار الج ءا يةةا  لجنةةا الراءا   
 المكانيا على الصعيد العالمي

 الدولم الثانيا عشءم 

 2022 آب/أغسطس 5 - 3نيويورك،  
 من جدول األعمال المؤقت*  11البند 

المكةةةانيةةةا لي اجةةةا  تن ي  تطايق المعل اةةةار الج ءا يةةةا  
 األلاضي وإدالتها 

   
 تطايق المعل اار الج ءا يا المكانيا لي اجا  تن ي  األلاضي وإدالتها   

  
 العااا  اذكءم ان األاانا  

  
تتشرف األمانة العامة بأن توجه نظر لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على  
العالمي إلى التقرير الذي أعده فريق الخبراء المعني بتنظيم األراضـــــي وهدارتاا، والذي  ـــــيتا  باللغة الصـــــعيد 

اـلخــبراء   ــة  ـلجـنـــــ ــا  ــد ـــــ ـتـتعـاـــــ اـلـتي  ــة  ــلـــــ الصــــــــــــ ــة  ات  ـــ كـيـــــ الشــــــــــــ ــة  ــلـحـــــ الصــــــــــــ عـلـى  فـقـة  ــا  ـباـــــ ــد   قـــــ اـلـتي 
(https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session/ إلـى ــدعـوة  مـــــ ــة  والـلـجـنـــــ  .)

اإلحاطة علما بالتقرير واإلعراب عن آرائاا بشـأن عم  فريق الخبراء وما أحرهه من تقدم ، بما في  ل  الجاود 
 يذه.المبذولة للدعوة إلى وضع إطار لإلدارة اللعمالة لألراضي، وللتوعية باذا اإلطار والتشجيع على تنل

  
 ا جز التقءيء   

في    افتراضــــــــــــــيـــــا  المعقودة  الحـــــادتـــــة عشــــــــــــــرة،  دورتاـــــا  في  الخبراء،  لجنـــــة   24و    23اعتمـــــدت 
، الذي أعربت فيه عن تقدير ا للجاود التي يبذلاا فريق الخبراء  11/107، المقرر 2021أغســطس  /آب 27 و

وفعالة ومالئمة للغرض لألراضــي  في مواصــلة اتخا  إجراءات تواصــ  عملية للدعوة إلى إدارة حســنة التوقيت 
تكون ميســــــورة التكللة ومتاحة للجميع، والتوعية بأ ميتاا. وأعربت اللجنة أتتــــــا عن تقدير ا   ــــــتخدا  فريق  
الخبراء لـدليـ  تنليـذ اإلطـار المتكـامـ  للمعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة بوصــــــــــــــلـه موردا مرج يـا عنـد النظر في  

 لة لألراضي على المستوى القطري.توجياات تنليذ إطار اإلدارة اللعا
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ــية الخمســـــة في تنليذ إطار اإلدارة اللعالة   و حظت لجنة الخبراء النظر األولي في العناصـــــر الرئيســـ
ــادات عملية. وحيت اللجنة فريق الخبراء على  ــعيد القطري، التي تترجم الملاإيم إلى إرلــ ــي على الصــ لألراضــ

يات المتزايدة والمعقدة المرت طة باألرض؛ وتزايد إمكانية الحصــول  مواصــلة النظر في الحقوو والقيود والمســؤول
على المعلومـات المتعلقـة بـاألراضــــــــــــــي من لالل التكنولوجيـا الرقميـة والنقـالـة؛ ودمء نمـذجـة معلومـات البنـاء  
 والســــج  العقاري؛ وآليات أمن اللتــــاء اإللكتروني وأمن البيانات الالهمة لحماتة األصــــول الحيوية للمعلومات

المتعلقة باألراضـي. ورحبت اللجنة بالجاود التطوعية التي تبذلاا الدول األعتـاء من أج  ترجمة اإلطار إلى 
لغات غير ا نكليزية، بوصف  ل  لطوة  امة في مواصلة الدعوة، وهيادة الوعي، وتعميم مزاتا وفوائد اإلدارة  

تز  عقد اجتماع ر مي، إلى جانب حلقة درا ية  اللعالة لألراضي. ولتاما،  حظت اللجنة أن فريق الخبراء تع
 دولية عن اإلدارة اللعالة لألراضي، عندما تسمح الظروف بذل  على الصعيد العالمي.

وحســــــــ ما جاء في التقرير، فإن اإلدارة اللعالة لألراضــــــــي ناء يتســــــــم بالصــــــــواب والنجاعة والقابلية  
ويشــــم  الجميع، وله القدرة على تســــريع الجاود الرامية  للتشــــغي  البيني وا  ــــتدامة والمرونة، ويلي بأغراضــــه  

إلى توثيق جميع ألـــــكال العالقات بين النار واألراضـــــي وتســـــجيلاا وا عتراف باا ورصـــــد ا. فاإلدارة اللعالة  
عد   وتدعم مبدأأفتـــ  على حقوو األرض والملكية وأمناا،   بســـب   لألراضـــي تتيح لل شـــرية إمكانية الحصـــول

.  2030و ل  أحد ا لتزامات المقطوعة في لطة التنمية المســــــــــتدامة لعا    -لركب ترك أي لــــــــــخ  للف ا
واإلطار تشـــــم  مختلف أنواع الحياهة، والملاإيم والناء المتلق علياا عالميا، ويشـــــجع على ا ـــــتخدا  المعايير  

راضـــــــياا  المنط قة المتلق علياا دوليا، ويعترف بتـــــــرورة احترا  الحقوو المتأصـــــــلة للشـــــــعوب األصـــــــلية في أ
وأقاليماا وموارد ا، فتـال عن تقاليد ا وعاداتاا. وهدارة األراضـي تصـ  النار باألرض وتوفر المعلومات عن 
كيفية حياهة األراضي وا تخداماا وقيمتاا و ب  تطوير ا، وعن ماإية  ل  ومن تعنيه أمر ا وهماناا ومكاناا. 

ــجي  ــار الذي تقو  عليه تســـــــــــ ــي األ ـــــــــــ ــك  نظم إدارة األراضـــــــــــ المجموعة المعقدة من الحقوو والقيود   وتشـــــــــــ
 والمسؤوليات المتصلة باأللخاص واألماكن والسيا ات.

ويقد  فريق الخبراء في التقرير معلومات عن أنشـــــــطته، تشـــــــم  التقد  المحره في لطة عمله لللترة  
في لطة   ، والجاود المبذولة لتحديث لطة العم  لللترة التالية. و ــــــــــــيســــــــــــتمر إعطاء األولوية2020-2022

العم  للجاود المبذولة في أنشـطة الدعوة إلى اإلدارة اللعالة لألراضـي وهيادة الوعي باا وضـمان فائدة اإلطار  
المعتمـد ا ــــــــــــــتـنادا إلى الظروف الوطنـية. ويقو  فريق الخبراء ـباإلبالي عن اجتمـاعـه الر ــــــــــــــمي الرابع، الـذي 

 الشخصي فيية باألراضي في فعاليات بالحتور ا تتافته حكومة  نغافورة من لالل  لطة  نغافورة المعن 
. وقـد نظظمــت حلقــة درا ــــــــــــــيــة دوليــة لم ــادرة األمم المتحــدة بشـــــــــــــــأن إدارة  2022أتـار/مـايو    20  و  18  و  16

، با قتران مع “اإلدارة اللعالة لألراضــــــي”المعلومات الجغرافية المكانية على الصــــــعيد العالمي حول موضــــــوع 
، بــدعم من اللجنــة اإلقليميــة المعنيــة باــذه 2022أتــار/مــايو    19و    17اء، يومي  ا جتمــاع الرابع للريق الخبر 

 الم ادرة في آ يا والمحية الاادئ.

ــتخدا  دلي  تنليذ اإلطار    ــا معلومات عن نظر فريق الخبراء حاليا في ا ــــــــ ــمن التقرير أتتــــــــ ويتتــــــــ
جياية لتنليذ إطار اإلدارة اللعالة  المتكام  للمعلومات الجغرافية المكانية كمورد مرجعي عند صـــياغة م ادئ تو 

لألراضــــي على الصــــعيد القطري، بما تشــــم  آليات التقييم المنا ــــ ة التي تألذ في الحســــ ان جميع المســــارات  
التســـعة إلطار اإلدارة اللعالة لألراضـــي من أج  دعم تنليذه. وفي  ذا الصـــدد، واصـــ  فريق الخبراء نظره في  

 وري لإلطار وتحدييه وهبقاءه وثيقة قابلة للتعدي .طريقة عم  تتولى إجراء ا تعراض د
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ــارة    ويقـد  التقرير كـذـل  إلى لجـنة الخبراء لمحـة عـامـة عن التـ اد ت وا عتـ ارات األولـية، مع اإللــــــــــــ
بوجه لاص إلى الحلقة الدرا ـية الدولية، فيما يتعلق بالمسـائ  المتصـلة بالحقوو والقيود والمسـؤوليات المتزايدة 

رت طة باألرض؛ وتزايد إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة باألراضي من لالل التكنولوجيا والمعقدة الم
الرقمية والنقالة؛ ودمء نمذجة معلومات البيئة العمرانية والســــــــــــج  العقاري؛ وآليات أمن اللتــــــــــــاء اإللكتروني  

ضـي؛ وتحقيق التكام  بين المجا ت  وأمن البيانات الالهمة لحماتة األصـول الحيوية للمعلومات المتعلقة باألرا
 األرضي وال حري والعقاري.

 


